
  

 

 

 

Produktinformation: 

Snabbtorkande, lätt att använda, sjunker ej 
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Fysikaliska / Kemiska data: 
Spackelmassa: 
Typ:  Akrylbaserat spackel 
Kulör:  Vit. 
Konsistens:  Pastös, tixotrop 
Densitet:  ca 0,6 kg/liter 
Hållbarhet:  Minimum 2 år i oöppnat emballage och sval förvaring 
Emballage:   

Artikelnummer Emballage 

7766 150 ml tub 

7767 950 ml burk 

 
Härdat spackel: 
Övermålningsbar: Ja 
Fuktbeständighet: Hög – ytan måste skyddas vid kraftig vattenpåverkan.  
 

 

Produktbeskrivning & användning: 
 

Lättviktsfiller 628 är ett snabbtorkande vitt färdigblandat lättspackel 
som används till fyllning av små hål och sprickor i murverk, puts, 
betong, gips, trä etc.  
 
Lättviktsfiller 628 är lätt att arbeta med tack vare dess smidiga 
konsistens samt lättslipad, spricker eller krymper inte, kan skruvas och 
spikas i och har hög vattenbeständighet.  
 
Skyddas mot fukt under torkprocessen.  
 
Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan 
användas i Svanenmärkt bygge. 
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Bruksanvisning: 
Förberedelser: Alla ytor ska vara ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Fukta underlaget lätt innan 

spacklet appliceras. 
   
Applicering: Lättviktsfiller 628 appliceras med en spackel. Fördela och jämna till spacklet. För att få en 

blankare finish kan man fukta spackeln och därefter glätta den spacklade ytan. 
 
Om spackelmassan upplevs för torr kan man blanda i en mindre mängd vatten.  

 
Torktid: Ca 1 timma – beroende på skikttjocklek och temperatur.  
 
Efterbehandling När spacklet är torrt kan det, vid behov, slipas. Kan målas över med de flesta färgtyper. Vid 

övermålning med alkydfärg bör spacklet grundmålas för att undvika att färgen sjunker in.  
   
Rengöring: Vått spackel tas bort med vatten. Torkat spackel avlägsnas mekaniskt.  
 

 

 
 

Säkerhet: 
Se produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga 

produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för 

slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte 

produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 
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